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Jeroným a lákavé obrazy
Jiří Bureš
Naším průvodcem pro dobu postní je Jeroným, muž ze 4.století po Kristu.
Než vysvětlím proč, zaposlouchejme se do jeho příběhu.
Jeroným pocházel z bohaté italské patricijské rodiny. V mládí ho rodiče
poslali do Říma, kde v 19 letech uvěřil a stal se křesťanem. Jenže více než
víra ho lákal svůdný a bouřlivý život pohanského velkoměsta. Trápilo ho
to, ale nemohl si pomoci; rozhodl se tedy, že se z rušného Říma stáhne do
samoty pouště v daleké Palestině. Doufal, že tu najde duchovní
rovnováhu:
„V nejvzdálenější části divoké a kamenité pouště, pod žárem zdejšího
slunce, které je tak neúprosné, že děsí i mnichy, kteří tu žijí, jsem se často
opájel představami, že jsem ještě uprostřed radovánek a davů v Římě. Měl
jsem za společnost škorpióny a divoké dravce, ale nepřestával jsem myslet
na tancující římské dívky... sebe jsem viděl v jejich středu. Tvář jsem měl
bledou od postu a tělo seschlé, a přece má vůle pociťovala útoky pokušení.
Byl jsem sám s Nepřítelem, v duchu jsem se s pláčem vrhl Ježíšovi
k nohám...“
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Jak tušíme z Jeronýmova barvitého popisu, ani drsné odříkání mu
nepřineslo kýženou úlevu. Jako by mu vlastní nátura bránila dosáhnout
čistoty a vnitřního pokoje, po nichž toužil. Možná nám jeho zápas připadá
zbytečně vyhrocený, proč tolik stresu kvůli nějakým představám? Když si
však odmyslíme exotické souvislosti, je „Jeronýmův problém“ docela
moderní. Copak i nám nevládnou nutkavé obrazy? Nestáváme se závislými
na displejích, obrazovkách a monitorech, nehlídáme si díly svých seriálů,
nekontrolujeme nutkavě profily na facebooku nebo videa youtuberů, o
erotických obrázcích nemluvě? Jeroným by se v naší době rychle
zorientoval.
Vraťme se ale k příběhu. Aby přišel na jiné myšlenky, rozhodl se mladík
vyzkoušet opačnou cestu, naplnit svůj duchovní svět novým obsahem,
novým úkolem:
„Když už jsem nevěděl, co dělat, stal jsem se žákem mnicha, který byl
dříve žid, a učil jsem se u něj hebrejskou abecedu. Od bohaté výmluvnosti
Cicerona a uhlazeného stylu Pliniova jsem se uchýlil k jazyku plnému syčení
a chroptění. Kolik námahy mne to stálo, jakými obtížemi jsem prošel,
kolikrát jsem vše v zoufalství vzdal a poté znovu začínal od začátku, to
mohu dosvědčit jen já a ti, kdo se mnou tehdy pobývali.“
Čtenář znalý postavy svatého Jeronýma jistě tuší, kam příběh míří.
Hebrejština, do níž se ze zoufalství pustil, se stala jedním z nástrojů jeho
životního díla. Během měsíců v poušti ovládl tento jazyk natolik, že byl o
mnoho let později schopen pořídit skvělý latinský překlad Bible. Tento
překlad se pod názvem Vulgata používal celá další staletí, posloužil jako
důležitý základ i pro Kralickou Bibli a používá se při výkladech vlastně až
dodnes. Jeroným si prý při překládání nechal jedním pomocníkem
předčítat z hebrejského originálu a simultánně písaři diktoval latinskou
verzi. Tak výtečná byla škola pouště! „Děkuji našemu Pánu, že dnes
sklízím sladké plody z hořké setby tehdejšího studia“, zapsal si.
Proč věnujeme Jeronýmovi úvodník postního čísla Zvonu? Půst je časem
duchovního boje. Jeho příběh ukazuje, jak můžeme odpovídat na různá
pokušení, nutkání a závislosti. Každý, kdo s něčím takovým zápasí, ví, jak je
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to nesnadné a jak představy, že náš život bude od zítřka čistý a bezchybný,
berou rychle za své.
Snad vede cesta jinudy. Snad máme v postním čase po vzoru římského
mladíka hledat nový impuls nebo úkol. „Lákavé obrazy“ nelze vždy
vymazat z hlavy či z displeje, nelze nad nimi trvale zvítězit, zato se
můžeme obracet k Bohu a prosit, aby v našem životě zasel něco většího a
krásnějšího, než jsou ony. Třeba budeme jednou překvapeni, co z našeho
duchovního boje nakonec vyrostlo – jako se to stalo Jeronýmovi.
Modlitba podle Žalmu 51
Bože, stvoř mi čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného a přímého ducha.
Dej, ať se mi vrátí radost ze tvé spásy. A podepři mne, ať dobrovolně
chodím po tvých cestách. Amen
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

HESLO ROKU 2018
Tomu kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6b)
Dostatek pramenité vody. To je odvážná nabídka. Jedenáct procent
obyvatel této planety má vody, natož pramenité, nedostatek. A ještě k
tomu je ta voda zadarmo. I to se zdá být nereálné. Vždyť ke konstantním
informacím na počátku každého roku patří sdělení o tom, o kolik bude
letos voda dražší. A nadto, ta voda bude živá. Bude dávat sílu stát na
nohách a jít směrem k životu. Pravdivost a splnitelnost dává těm slovům
ten, jenž sedí na trůnu světa a kosmu. A o chvíli později čteme podobné
povzbuzení – kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody
života. Zj 22,17. I v tomto roce ponechme na Pánu Bohu, jak svá zaslíbení
splní. Jistě je splní. Soustřeďme se nejprve na to, že nabídka platí těm, kdo
po vodě života žízní. Těm, kdo po ní touží a přistoupí. Jemně je naznačeno,
že bez touhy, žízně, a bez přistoupení je ten zázrak života těžko
proveditelný. Připomínáme si sto let od spojení dvou reformačních církví v
církev naši, Českobratrskou evangelickou. Budeme hledat, jak žít dnes, jak
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se připravit na dny příští. Bude to v příštích letech jinak. Docela určitě.
Tak například dotace od státu, kdysi určená na platy kazatelů, činila v roce
2017 téměř 75 milionů Kč. V roce 2031 už z tohoto zdroje nedostaneme
nic. Nemusíme se tím nechat uhranout. Ale reagovat na to musíme. A
nejpřiměřenější a nejžádanější reakcí na to, co nás čeká, je žízeň po Kristu
a touha po evangeliu. Nemá přitom smysl pouštět myšlenky směrem, co a
jak by měli ti druzí. Spíš se ptát, co já. Jak je to se mnou? A nejen se
zabývat sebou. Můžeme také vyhlédnout směrem z církve ven. K těm, kdo
nemají čas a energii se zabývat tím, jak bude vypadat církev za pár let,
protože nevědí, jak bude vypadat jejich život za pár hodin. Protože mají
fyzickou žízeň, potřebují pití, jídlo, teplo, prostě pomoc. Držme se
navzájem v příštím čase tak, abychom na takové mysleli. Abychom se
nenechali odradit zesměšňováním snahy pomoci druhým. Nenechme si
namluvit, že ohled na potřebné, ať žijí blízko nebo daleko, je naivní.
Protože, když obrací svou pozornost k potřebným ten, který sedí na trůnu,
a patří mu moc i sláva nad vším stvořením, pak tak přece smíme a máme
činit i my.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

NOVÉ LOGO ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Milé sestry, milí bratři, synod ČCE přijal v květnu 2017 nové logo naší
Českobratrské církve evangelické. Povzbuzujeme vás, abyste nové logo
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přijali přejně a s radostí. Oslavíme v tomto roce sté výročí od sjednocení
dvou reformačních církví v jednu, naši Českobratrskou. Už sto let žijeme
společně, v společenství tak různorodém svými teologickými důrazy či
projevy zbožnosti. Smíme si po tolika letech dovolit umenšit sledování
sebe sama, svého sboru, svých důrazů, zájmů a vkusů. A s vděčností za
pestrou množinu sborů myslet na to, co je nám společné, i na to, co nás
navenek, svižně a přehledně, řadí k sobě navzájem do jedné církve.
Můžeme to vyjádřit kromě jiného i užíváním společného loga.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
V neděli 25. března 2018 jste zváni na bohoslužby do Vanovic. Začátek
bude v 9.30 hodin.
Po bohoslužbách se sejde výroční sborové shromáždění, při kterém
zazní zpráva o činnosti sboru a jeho hospodaření. Proběhne volba
poloviny členů staršovstva. Výroční sborové shromáždění je
usnášeníschopné po 30 minutách od začátku při jakémkoli počtu
přítomných.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ZAČÁTKY PRAVIDELNÝCH NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
Vanovice
každou neděli v 9.30 hodin
Kazatelská stanice Jevíčko
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8.00 hodin
Kazatelská stanice Letovice
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8.00 hodin
Kazatelská stanice Horní Smržov
každou 2. neděli v měsíci ve 14.00 hodin
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Kazatelská stanice Moravská Chrastová
každou 4. neděli v měsíci ve 14.30 hodin – káže bratr farář Filip Keller ze
sboru ve Svitavách
Každou 2. neděli v Letovicích, ve Vanovicích a v Horním Smržově káže
bratr farář Jiří Bureš z Boskovic.
Každou 4. neděli v Letovicích a ve Vanovicích káže bratr farář Jiří Šimsa
z Brna.
V Centru sociálních služeb města Letovice se každý 2. a 4. čtvrtek
v měsíci koná bohoslužba v 15.30 hodin.
----MLÁDEŽ
Mládež se schází každý pátek v 18 hodin střídavě na faře v Boskovicích,
Hybešova ul. č. 9 a na faře ve Vanovicích. Mládež povede bratr farář Jiří
Bureš. Srdečně jsou zváni všichni mladí, a to včetně konfirmandů. Dopravu
na mládež pro zájemce zajistí Pavel Lébiš. Je možné se s ním dohodnout
na tel. čísle 775 168 870. Těšíme se na setkávání.
----NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství pro děti se koná každou středu v Boskovicích na faře
v 16.00 hodin a ve Skrchově u Chladilů každé pondělí v 15.30 hodin.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ve čtvrtek 22. března 2018 se uskuteční v Centru sociálních služeb
města Letovice ekumenická bohoslužba s vysluhováním svaté večeře
Páně. Začátek je v 15.30 hodin.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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POZVÁNÍ NA VELIKONOCE 2018
29. března 2018 - Zelený čtvrtek
Vanovice - modlitebna na faře – pašije v 18.00 hodin
----30. března 2018 – Velký Pátek
Vanovice - modlitebna na faře v 9.30 hodin s vysluhováním svaté večeře
Páně - kázat bude bratr farář Jiří Bureš
Letovice – modlitebna Církve bratrské v 16.00 hodin s vysluhováním
svaté večeře Páně - kázat bude bratr farář Jaroslav Nečas z České Třebové
----1. dubna 2018 – Neděle velikonoční
Jevíčko v 8.00 hodin - s vysluhováním svaté večeře Páně – kázat bude
bratr farář Jiří Bureš
Vanovice v 9.30 hodin – Chrám Páně - s vysluhováním svaté večeře Páně
– kázat bude bratr farář Jaroslav Vítek
Moravská Chrastová ve 14.30 hodin - s vysluhováním svaté večeře Páně –
kázat bude bratr farář Jiří Bureš
----2. dubna 2018 – Pondělí velikonoční
Vanovice - s vysluhováním svaté večeře Páně – kázat bude bratr farář Jiří
Bureš
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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LETNÍ KONCERTY 2018
Tak jako každý rok i v letošním roce připravujeme ve spolupráci s Obcí
Vanovice letní koncerty, které se budou konat ve Vanovicích. Termíny
koncertů včas oznámíme při nedělních shromážděních a také na
webových stránkách vanovického sboru.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

KONTAKTY
Jiří Bureš
mobil: 776 219 938
e-mail: jiri.bures@evangnet.cz
Tomáš Rozbořil
mobil: 721 475 008
e-mail: rozboril@szdc.cz
Daniela Chladilová
mobil: 723 033 620
e-mail: dchladilova@seznam.cz
Webové stránky sboru, na kterých najdete vždy aktuální informace:
www.vanovice.evangnet.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60
679 36 Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300
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